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SZKÁROSI ENDRE

A szárny súlya
Boccioni és Segantini

Umberto Boccioni rövid élete (1882–1916) hatalmas intenzitással folyta-

tott munkában telt: a fiatal festő az impresszionizmus és a pointilizmus sajátos 

olasz eredőjeként létrejött divizionizmus nyomán indulva hamarosan a futuriz-

mus alapítói között találta magát, amelyben forradalmi hévvel újította meg – 

nemcsak saját – festészetét. Eközben szinte műkedvelő szobrászként alkotott 

néhány zseniális munkát, alapos poétikai megfontolások nyomán végiggon-

dolt kiáltványok és programok tucatját írta meg, részt vett az irányzat aktív, 

olykor agresszív társadalmi életében, szervező tevékenységében, közben kriti-

kákat, tanulmányokat írt, amelyek poétikai alapvetéseit is tükrözik.

Akárcsak közvetlen mestere, a futurista alapvetés másik géniusza, Giacomo 

Balla, Boccioni is gyönyörű posztimpresszionista, posztdivizionista, olykor 

még az expresszionizmus jegyeit is viselő, erőteljes és dekoratív képeket fes-

tett a század első éveiben. Azután elszabadult a pokol: a dinamikus tér, a moz-

gás, az optikai törvényszerűségek alkotó tanulmányozása olyan útra vezette 

őket szinte a pillanat leforgása alatt, amely a nagyszabású futurista festészet 

alapjait adja mindmáig. 

Hogyan fogalmazták meg ezt ők maguk? Aki kíváncsi rá, olvassa el A futurista 

festők kiáltványát és A futurista festészet technikai kiáltványát1, továbbá Boccioni 

futurista kiáltványát a déli Festőkhöz2, mindhárom olvasható magyarul.

„…Megundorodtunk attól a hitvány lustaságtól, mellyel művészeitek a cin-

quecentótól mindmáig a múlt dicsőségének szüntelen kihasználásából élnek. 

Olaszország más népek számára még mindig a holtak mezeje, egy síroktól 

fehérlő, hatalmas Pompei…” Márpedig „csak az a művészet életképes, mely 

elemeit saját környezetében találja meg”.

Súlyos látomás, de a döbbenetes benne az, hogy a valóságot vizionálja.

1 Szabó György (szerk.): A futurizmus. Budapest, Gondolat, 1967, 140–150.
2 Szkárosi Endre (szerk.): A félreértelmezett futurizmus. Helikon Irodalomtudományi Szemle, 2010/3, 485–491, 

l. még: http://itadokt.hu/userfiles/Umberto%20Boccioni_Futurista%20kialtvagy%20a%20delolasz%20festokhoz.
pdf
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„El végre az ócska képek felbérelt restaurátoraival! El a hullaimádásban 

idült érzelmes részegekkel! El a készséges kerítőkkel, a kritikusokkal! El a 

köszvényes akadémiákkal, a tudatlan és részeges professzorokkal! El velük!

Kérdezzétek meg az igaz vallásnak ezeket a papjait, az esztétikai tör-

vények ezen letéteményeseit, vajon hol vannak ma Giovanni Segantini 

művei; kérdezzétek meg őket, hogy a hivatalos bizottságok miért nem 

vesznek tudomást Gaetano Previati létezéséről; kérdezzétek meg őket, 

hogy hol fogadják el Medardo Rosso szobrászatát?... És ki gondol azokra 

a művészekre, akiknek még nincs húsz esztendei harc és szenvedés a hátuk 

mögött, hanem még csak most készítik azokat a műveket, melyek dicsősé-

get szereznek majd a hazának?”3

Nem igaz tehát a sokszor hangoztatott, banális vád, miszerint szembefor-

dultak a múlt művészetével. A múlt művészetének kiüresítésével fordultak 

szembe, és a kortárs, születőfélben lévő művészet szabadságáért harcoltak. És 

megvoltak a felvállalt elődjeik, előfutáraik, mestereik: a divizionista Previati, 

a szinte art brute-ös Medardo Rosso, sőt, maga a korai Balla.

És Segantini. Róla Boccioni külön is vall néha naplójában4.

„Láttam egy galambot repülni, és mint mindig, elismétlem magamban a gon-

dolatot, hogy a modern művészet elfeledkezett a költészetről, amelyet a pilla-

naténak hívnék. Kevés modern kép van, amely (a lehető legteljesebb értelem-

ben) modernül fejezné ki egy levél hullását, egy madár röptét, egy kicsiny élő 

szobasarok bensőségességét, [...] egy felhőt, amely tárgyakra emlékeztet stb. 

[...] és mindazon különleges árnyalatot, amelyek a múlt képein meghatnak. 

Úgy tetszik nekem, hogy azt hiszik, mindez árt a mesterségbeli ügyességnek 

és az ügyesség kéznyomának, amihez csökönyösen ragaszkodnak a képeken. 

Igaza volt Segantininek, amikor azt mondta, hogy vissza kell térni a rét alá-

zatos margarétájához, odahagyva az ügyes művészkedés nagyzolását.” (1907. 

március 14.)5

A költészet mint valamennyi művészet végső lényege, közös többszöröse 

folyamatosan alakul a kor esztétikai gondolkodásában, rövidesen Benedetto 

3 A futurista festők kiáltványa (Szabó György ford.), i. m.
4 Umberto Boccioni: Frammenti di un diario.  In U. B.: Opera completa. Foligno, Franco Campitelli editore, 1927, 

309–317. L. még U. B.: Taccuini futuristi. Mediterranea, Centro di Studi Interculturali, Dipartimento di Studi 
Umanistici, Università di Trieste, www.retemediterranea.it. 

5 U. B.: i. m., 310–311.
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Croce dolgozza ki majd nagyban a gondolatot. De a művészek már régóta 

beszélnek erről – egy másik, igen finom és erős futurista festő, Gino Severini 

is így emlékszik majd vissza Modiglianival együtt Párizsban töltött ifjú éveire:

„A kubisták módszere kezdetben a tárgyat minden oldaláról körbejár-

va ragadta meg; a futuristák azt állították, hogy be kell hatolni a tárgy-

ba. Véleményem szerint a két álláspontot a világ költői megismerésé-

ben [kiemelések tőlem – Szk. E.] lehet összeegyeztetni [...] a két irányzat 

ugyanannak a vonalnak a két végén helyezkedik el, egymás felé igyekszik, 

és bizonyos pontokon találkozik, melyeket a festő csak költői ösztönnel lel 

meg, mivel a művészet tárgya és létezésének értelme csakis a költészet.”6

Vagyis Boccioni és Severini – és sokan mások – az akadémikus kismester-

kedés és a rövidlátó, de örökre érvényesnek gondolt, konvencionalista sza-

bályalkotás ellenében a művészet eredendő szellemi lényegét tekintik irány-

adónak, és ebben az irodalmi szövegalkotáson is fölül álló költészetet tekin-

tik elérendő célnak. Ez vezeti őket – és főleg Boccionit – a valóság láthatatlan 

bugyraiba való optikai alászállásra, és az onnan szerzett felismerések és ered-

mények dinamikus láthatóvá tételére. Hogyan is mondta Rimbaud, alig keve-

sebb, mint negyven évvel korábban? 

„A költő tehát valóban tűzrabló. Telve van az emberrel, sőt az állattal is; 

meg kell éreztetnie másokkal, hallhatóvá, tapinthatóvá kell tennie felfede-

zéseit; ha annak, amit onnan felhoz, formája van, akkor formát kell adnia; 

ha formátlan, akkor azt kell adnia, a formátlanságot. Nyelvet kell találnia. 

– Végül is, miután minden szó – eszme, el fog jönni az egyetemes nyelv 

6 Gino Severini: Futurizmus és kubizmus (Fázsy Anikó ford.). In Székely András (szerk.): A kubizmus.  Gondolat, 
1975, 160–161.
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kora! Akadémikusnak kell lenni – ásatagnak, mint egy kövület – ahhoz, 

hogy befejezettnek higgyük a szókincset, bármelyik nyelv szókincsét.”7

Lélegzetelállító szavak, amelyeket éppen most, a 20. század elején kezdenek 

el igazán beigazolni a festők, a költők, a „tűzrablók”. Boccioni korai futurista 

festményei egy addig láthatatlan formavilágot tárnak fel költői ösztönnel és egy 

dinamikus festői látványlogika alapján. Mi lehetett mindebben Segantini szere-

pe? Miért tért vissza időről időre Boccioni –  olykor kritikusan is – az elszigetelt-

ségben élő (és jó pár éve már halott) zseniális festőhöz megjegyzéseivel?

Fenti naplójegyzetében világossá teszi, hogy a konvencionális értelemben 

mesterségként felfogott – bármilyen – művészeti tevékenység a valóság lát-

hatatlan, közvetlenül nem mutatkozó tereinek, felületeinek, vonal- és színtö-

réseinek nem csupán a feltárására, de pusztán az érzékelésére is képtelennek 

bizonyulhat, ha hiányzik belőle a nyelvi kutatás, az újító szellem és a felfede-

zőkedv. Segantininek a posztnaturalizmusból (verizmusból) induló, az igazi 

francia impresszionizmus mély benyomásával megtermékenyülő, olykor szin-

te a szecessziós érzékenységből, az intimizmusból is táplálkozó, sőt, kései, 

már-már „vad”, azaz a fauve-izmust megelőlegező képein olyan sajátos, radi-

kális olasz (svájci) képzőművészeti pályát nyit, amelyre a lusta itáliai kulturá-

lis élet legfeljebb bávatagon tekint.

Nem ritka jelenség ez az olasz irodalom- és művészettörténetben. Baudelaire 

elképesztő hatása a scapigliati-ra8 beépül az irodalom eszmélkedésébe, szá-

mottevő költészet azonban mégis Giovanni Pascolinál alakul ki, akit a szim-

bolista példa eléggé hidegen hagyott. Szimbolikus, de nem szimbolista, deka-

dens, de nem radikális, viszont erősen intimista, amivel jelentős hatást gyako-

rol 20. század eleji követőire és meghaladóira, a crepuscolare költőkre9, köz-

tük a később futurista Govonira és Palazzeschire is. Baudelaire és Rimbaud 

igazi hatása Gian Pietro Lucininél jön majd elő a 19. század végén, az első iga-

zán nonkonformista olasz írónál, költőnél, esztétánál, akit nem véletlenül pró-

7 Arthur Rimbaud: Két levél (Somlyó György ford.). In A. R.: Összes költői művei (szerk. Somlyó Gy.). Budapest, 
Európa, 1965, 167. 

8 A Scapigliatura irodalma szemléletileg gyökeres változást hozott az itáliai irodalom történetében, szépprózai te-
kintetben megalapozta a verizmust, költészeti vonatkozásban igyekezett lebontani a posztromantikus epigoniz-
must, átütő nyelvi modernizációt azonban nem ért el.

9 Az irányadó kritika által crepuscolare (alkonyati) költőknek, illetve crepuscolarismónak elkeresztelt új költői 
minta, érzékenység és nyelv radikálisan szakított a hagyományos költészetfelfogással és költői szereptudattal, és 
a mindennapokat, a köznapiságot, az egyszerűséget helyezte előtérbe, olykor persze rafinált módokon. A temati-
kailag és tonálisan lefokozott költői nyelv terén mégis radikális változásokat hoztak.
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bál majd Marinetti a futurizmushoz kötni. Többek között talán azért is, mert 

őrá is erősen hatott Rimbaud!

De az irodalomban a naturalizmusból is szükségképpen más lesz: verizmus. 

Amelynek legnagyobb irodalmi eredménye, Verga novellái és A Malavoglia-

családja10 önmagukban talán még fölötte is állnak a nagy mintaként közismert 

francia naturalizmusénál.

Az itáliai szellemi vákuum és az erős európai behatások formálják hát a szá-

zadforduló modern olasz művészetét, és ebben – Previati mellett – Segantini az 

a minta, amelyre Boccioniék építhetnek, illetve amelyet meg is kell haladniuk. E 

kettősséget láttatja az az írás is, amelyet futurista festőnk Carlo Fornara festésze-

te kapcsán ír, de végig Segantini árnyával viaskodva. Rendkívül érdekes poéti-

kai szempontból is az a távolságvétel, amellyel Boccioni Segantini recepcióját a 

német iskolához köti – bírálva ezzel az itáliai fogadtatás elmaradását is –, s ezen 

affinitás minőségben ereszkedő mintáját véli meglátni Fornara festészetében. Az 

is érdekes, ahogyan a Segantinitől való enyhe eltávolodás közepette egyre inkább 

Previati magasodik fel Boccioni számára mint géniusz előfutár.

De mindez nem hogy meg nem történtté nem teszi Segantini és Boccioni – 

virtuálisan – intim szellemi kapcsolatát, hanem csak kiemeli azt a nélkülözhetet-

len hozzájárulást, amellyel a svájci olasz mester megtermékenyítette a közel-

jövő futurista festőjének szellemiségét, és persze ettől elválaszthatatlanul a lel-

két. Íme egy másik naplóbejegyzés:

„Chiattone úr kölcsönadta Primo Levi könyvét Segantiniről! Nem fejeztem 

még be, de nem is tudom, mit írjak, annyira meghat ennek a nagy művész-

nek a munkássága, élete, lelke! Nagyon is termékenynek tartom – mivel sze-

rény munkámban is érzem – a hatást, amelyet Segantiniben a magány váltott 

ki – Beata solitudo sola beatitudo... Boldog magányosság az egyedüli boldog-

ság...” (1908. április 1.)11

Nem egészen egy évvel az első futurista kiáltvány, a Fondazione e manifesto 

del futurismo12 megjelenése előtt.

10 Giovanni Verga: La vita de’ campi (1880), Novelle rusticane (1883), illetve I Malavoglia (1881), mind Milano, 
Treves.

11 U. B.: i. m., 317.
12 F. T. Marinetti: A futurizmus megalapítása és kiáltványa. In Szabó György (szerk.), i. m., 129–138.
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